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De zeedijk van Inlaag de Val wordt bewoond door een kleine, geïsoleerde populatie van
de Levendbarende hagedis, een beschermde diersoort in het kader van de Flora en
Faunawet. Het voorkomen lijkt vooral gerelateerd aan de muraltmuurtjes, die hier op de
kruin van de dijk staan. Het is om veiligheidsredenen onvermijdelijk dat de
muraltmuurtjes worden verwijderd en vervangen door een andere bekleding. Hiermee
verdwijnt ook een groot deel van het habitat van de hagedissen. Waterschap en
Projectbureau Zeeweringen zijn bereid de nodige maatregelen te nemen om de
hagedissen populatie te laten voortbestaan, o.a. fasering van diverse werkzaamheden en
het creëren van vervangend habitat.

Vele deskundigen zijn geconsulteerd (RAVON, Kees Musters, Stichting
Landschapsbeheer Zeeland), literatuur is geraadpleegd, en door Martijn Westdorp is een
concept inrichtingsplan gemaakt.

Het huidige overleg is bedoeld om na te gaan of er eventuele obstakels zijn te
verwachten bij de uitvoering van het plan. Hierbij wordt met name gedacht aan:

• eigendom en gebruik van het gebied
• inrichtingsplannen van de Provincie in het kader van de EHS
• vergunningverlening

Eigendom en gebruik van het gebied

Er wordt uitgegaan dat de brede stroken grenzend aan de dijk eigendom zijn van het
waterschap, en de centrale akker in eigendom van erven Hansen. Volgens John heeft
het gehele gebied één kadastraal nummer.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 621402

Fax (0118) 621993

E-mail

Internet www.zeeweringen.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl


•

111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111
011704 2007 PZDB-M-07270

Inrichting inlaag De Val voor hagedissen



,.•
't

Actie Ad: nagaan hoe kadastrale begrenzing eigendommen verloopt

Inrichtingsplannen van de Provincie in het kader van de EHS en de hagedissendijk

Indien de akker kan worden verworven zal deze worden afgegraven tot een
karreveldachtige structuur, zoals nu al in het zuidelijk deel van inlaag aanwezig is.
Geconcludeerd wordt dat uitvoering van beide plannen mogelijk is zonder conflicten.

Het noordelijk deel van de inlaag zou door het waterschap op vergelijkbare wijze
kunnen worden ingericht, waarbij het lage, brakke karreveld via een zone met ruigte
(bramen e.d.; om de twee jaar maaien) overgaat in de aan te leggen hagedissendijk. De
hagedissendijk wordt aangelegd langs de zuidkant van de noordelijke waterkerende dijk.
Indien het noordelijk deel van de inlaag geen eigendom blijkt van het waterschap, wordt
de hagedissendijk alleen tegen de dijk aangelegd.
Hierbij moet in voorjaar 2008 een basis worden gelegd van Haringmanblokken en
Vilvoordse steen, waarop in 2010 een rij muraltmuurtjes wordt geplaatst (niet een echte
rij, maar ook geen chaos; idee Griekse tempel). De basis van betonblokken zou aan de
westzijde fysieke aansluiting moeten hebben met de steenglooiing, zodat hagedissen het
nieuwe gebied kunnen bereiken en koloniseren.

Voorafgaand aan het verwijderen van de muraltmuurtjes (nazomer 2010) zou een
gerichte vangactie van hagedissen moeten plaatsvinden. Ook bij het verwijderen van de
muurtjes zou een kundige hagedissenvanger aanwezig moeten zijn.

Vergunningen

Inlaag De Val wordt bij aanpassing van de begrenzing van het Natura 2000 gebied
Oosterschelde onder de NB-wet gebracht. Zolang deze herziening niet definitief is, is de
gemeente Schouwen-Duiveland bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de
verstrekking van een aanlegvergunning. Waarschijnlijk behoeft dit een minder
uitgebreide toetsing dan ná de aanwijzing als NB-wet gebied (wanneer de Provincie
bevoegd gezag is). Bovendien is procedure veel korter.

Actie navragen bij gemeente Schouwen-Duiveland is wat procedure is voor
aanvraag aanlegvergunning

Het plan + tijdpad, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, wordt ook naar de
Provincie gestuurd ter kennisname.
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